(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559)
คําอุทธรณ์ ไม่ ได้ ลงลายมือชื่อ ... หน่ วยงานต้ องแนะนําให้ แก้ไขครับ !
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการยื่นคําอุทธรณ์ แต่ผอู้ ุทธรณ์ไม่ได้
ลงลายมื อชื่ อในคําอุทธรณ์ ทําให้หน่ วยงานของรั ฐไม่รับพิจารณาคําอุทธรณ์ ผูอ้ ุทธรณ์จึงนําคดีมาฟ้ องศาลปกครอง
ขอให้ศาลปกครองมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้เพิกถอนมติไม่รับพิจารณาอุทธรณ์
ข้อเท็จจริ งมีวา่ ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นข้าราชการครู ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินยั อย่างร้ายแรง กรณี มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริ ตเรื่ องการเงินของโรงเรี ยน หลังจากสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรงแล้ว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2 (ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1) จึงได้มีคาํ สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน
ผูฟ้ ้ องคดีจาํ นวน 1 ขั้น
ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้อุทธรณ์คาํ สั่งดังกล่าวต่อประธาน อ.ก.ค.ศ. และผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 (อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1) พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติไม่รับคําอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีไว้พิจารณา เนื่ องจาก
คําอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีมิได้ลงลายมือชื่อท้ายหนังสื ออุทธรณ์ จึงไม่เป็ นไปตามข้อ 4 วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 4 วรรคสอง และข้อ 9
วรรคหนึ่ ง ข้อ 10 วรรคหนึ่ ง กําหนดวิธีการยืน่ อุทธรณ์ไว้วา่ การอุทธรณ์ตอ้ งทําเป็ นหนังสื อแสดงข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมและไม่เป็ นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่
ของผูอ้ ุทธรณ์ การอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้ทาํ หนังสื ออุทธรณ์ถึงประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรื อผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ตอ้ งเป็ นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระสําคัญ
และได้อุทธรณ์ภายในกําหนดเวลา
คดีนีป้ รากฏข้ อเท็จจริ งว่ า ผู้ฟ้องคดีมิได้ ลงลายมือชื่ อท้ ายหนังสื ออุทธรณ์ คาํ สั่ งลงโทษลดขั้นเงินเดือน
แต่ ได้ ลงลายมือชื่ อในหนังสื อนําส่ งในฐานะเป็ นผู้อาํ นวยการโรงเรี ยน กรณี ดังกล่ าวจะเป็ นอุทธรณ์ ที่หน่ วยงานจะรั บไว้
พิจารณาได้ หรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า หนังสื ออุทธรณ์คาํ สั่งลงโทษของผูฟ้ ้ องคดีไม่สมบูรณ์ตามข้อ 4 วรรคสอง
ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 แต่จะเป็ นอุทธรณ์ที่รับไว้พิจารณาได้หรื อไม่
ต้องพิจารณาว่าความไม่สมบูรณ์ดงั กล่าวเป็ นสาระสําคัญของอุทธรณ์หรื อไม่
ผูฟ้ ้ องคดี ประสงค์จะโต้แย้งคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน และแม้จะลงนามในฐานะผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนก็ตาม แต่ก็เพียงพอให้เข้าใจได้ว่าเป็ นการอุทธรณ์ อันเป็ นการใช้สิทธิ ตามมาตรา 121 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 ดังนั้น การที่ ผูฟ้ ้ องคดี ลงลายมื อชื่ อในหนังสื อนําส่ ง
แต่มิได้ลงลายมื อชื่ อในคําอุทธรณ์ ก็ไม่ เป็ นสาระสําคัญถึงขนาดทําให้ อุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี ต้องเสี ยไป ประกอบกับ
มติ ของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 3 ที่ ไม่รับคําอุ ทธรณ์ เป็ น “คําสั่ งทางปกครอง” ตามมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 การดําเนิ นการของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ จึ งต้องนํา
หลักเกณฑ์ในมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้ ผู้ถูกฟ้ องคดีที่ 3
ในฐานะเจ้ าหน้ าที่ ผ้ พู ิจารณาคําอุทธรณ์ จึงมีหน้ าที่ ต้องแนะนําให้ ผ้ ฟู ้ องคดีดาํ เนินการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง โดยลงลายมือชื่ อ
ในคําอุทธรณ์ ให้ ถูกต้ องก่ อนการพิจารณาอุทธรณ์ การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 ตรวจสอบคําอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีแล้วเห็นว่า
เป็ นคําอุทธรณ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้อ 4 วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
แล้วมี มติไม่รับคําอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี จึ งเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ดังนั้น มติของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 3 ที่ ไม่รับ
คําอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีไว้พิจารณา จึงเป็ นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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พิพากษาเพิกถอนมติ ของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 3 ที่ ไม่รั บ คําอุ ท ธรณ์ ของผูฟ้ ้ องคดี ไว้พิจ ารณา โดยให้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3 ดําเนิ นการพิจารณาคําอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีตามอํานาจหน้าที่ต่อไป (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด
ที่ อ. 327/2559)
คดี น้ ี เป็ นบรรทัดฐานการปฏิ บตั ิราชการที่ดีสําหรับหน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรั ฐ
ในการพิจารณา “คําอุทธรณ์ ” ว่าเป็ นคําอุทธรณ์ที่ตอ้ งรั บไว้พิจารณาหรื อไม่ ซึ่ งคดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดได้วางหลักการ
สําคัญไว้วา่ คําอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์หรื อข้อบกพร่ องที่จะไม่รับไว้พิจารณาได้จะต้องเป็ นสาระสําคัญถึงขนาดที่จะทําให้
คําอุทธรณ์เสี ยไป แต่หากเป็ นคําอุทธรณ์ที่ยงั สามารถเข้าใจได้ถึงความประสงค์ของผูอ้ ุทธรณ์และเป็ นคําอุทธรณ์ของ
ผูอ้ ุทธรณ์น้ ันเอง ย่อมไม่เป็ นสาระสําคัญที่ จะทําให้คาํ อุทธรณ์น้ ันเสี ยไป และยิ่งกว่านั้น ปั จจุ บนั มาตรา 27 วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ได้กาํ หนดให้เจ้าหน้าที่ผรู้ ับคําขอดําเนิ นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสาร ซึ่ งหากเห็ นว่าคําขอนั้นมี ขอ้ บกพร่ อง ไม่ถูกต้อง
อ่านไม่เข้าใจ หรื อมีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะต้องให้คาํ แนะนําเพื่อให้คู่กรณี แก้ไขให้ถกู ต้อง ครับ !
นายปกครอง

(บ้านเมือง) คําอุทธรณ์ไม่ได้ลงลายมือชื่อฯ (นิรัญ) /D:นุช

